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 مبارك نو سال و بهار
 به چاپ رسیده است که  95جالبی در همین فروردین  ي سرمقاله(Psychogogie Heute) امروز  روانشناسی در مجله ي  آلمانی 

  . از آن نگاهی بیاندازیم هاییبخش به جا دارد در این بهار و سر آغاز سالی نو ما هم  که تاثیرگزار است  آنچنان
سوري در جامعه ي آلمان قدم به  ي پناهنده میلیون یک جذب تسهیل در  براي را روانشناسی این سر مقاله کوشیده است تا نقش   

در این راهنما می بینیم که چگونه علم  پر از یافته هاي تجربی ما و نظریه هایش  می تواند چراغ راه حل و فصل  .قدم روشن کند
این  نوشته در گام نخست از توانائی همدلی در بشر می گوید، از اشاعه ي تفکر انساندوستانه  که سهم بزرگی  .بزرگترین مسائل بشر شود 

 از آن بر دوش بزرگان و الگوهاي هر جامعه است که  با بیان موثر و قدرتمند خود  بذر آن را بیافشانند و آن را  به باورهاي جمعی تبدیل
بر  حق و نیاز بدیهی  زیستن بشر بر روي کره ي خاکی به عنوان حقی مسلم  از میراث همگانی انسان  می  بعد ازآن  به تاباندن نور. کنند

پردازد  ،  بعد از آن از نیاز درونی  هر انسان  به داشتن کنترل بر زندگیش می گوید  ، چه مهمان باشد و چه میزبان و هم چنین از  به 
هاي دیگر روانشناسی غنی اجتماعی  منفی  در پاسخ به نداشتن این  کنترلها و بعد با  تئوري وجود آمدن عکس العملهاي  غیر منتظره ي

ادامه می دهد که شاید در فرصتی دیگر به تفصیل به آن بپردازیم ولی در نهایت در این سرمقاله به جامعه ي آلمان پیشنهاد می شود  که 
استفاده کنند یعنی براي خودشان هدفی روشن را تعریف  SMARTجهانی از براي به دست آوردن سهمی مطلوب در حل این مسئله ي 

 کنند، سعی کنند که آن را در قالبی قابل اندازه گیري بریزند، در مورد  امکان دستیابی به آن هدف در ارزیابی از خود  توافق و صمیمیتی
هائی داشته باشد و در نهایت ر نتیجه در درون خود مشوقحاصل کنند و پیشبینی کنند که آن هدف  می تواند به واقعیت بپیوندد و د

کنند که یراي نمونه پیشنهاد می. هاي فرد به گونه اي منطقی باشدزمانبندي آن  را نیز به شیوه اي تنظیم کنند که در قالب توانمندي
  .هاي این کودکان بشونددمانیها و شاها  کودکان پناهنده ي  را به مدرسه ي فوتبال ببرند و خود شاهد موفقیتمیزبان

دهی هاي جهان و با ارزشها و غمهاي عملگراي روانشناختی آشنا هستید ولی با یاد آوري  شاديي شما با این جمع بندياگر چه همه   
اي می توانند از به جایگاه روانشناس و روانشناسی در حل مشکالت بشر در هر کجا که هست براي خودتان و همه ي آنها که به هر گونه 

  .گنجینه هاي روانشناختی بهره مند شو ند سالی پر ثمر و پر از اهداف قابل دسترس را آرزو داریم
   
   

 
  
  
  
  

 
 بازگشت به صفحه اول
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  5139در سال ایران  شناسیانجمن روان بهار هاي آموزشی کارگاه -2- 1
هر کارگاه  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان بهارهاي آموزشی  فهرست کارگاه

ده به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا150، شود یمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8آموزشی 
چنانچه  در نظر گرفته شده است هم براي دانشجویان تخفیفده درصد شناسی ایران، و براي اعضاي انجمن رواندرصد 

مدت زمان برگزاري روزانه هر . شود کسر می  از مبلغ کارگاه درصدبیست به ازاي هر روز  ،افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند
شناسی ایران هاي آموزشی، محل انجمن روانمکان برگزاري کارگاه. نفر است 25آموزشی  ساعت و ظرفیت هر کارگاه 8کارگاه آموزشی 

براي کسب  .است 4، واحد 20خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالك تهران، واقع در 
  .سایت انجمن مراجعه نماییدبه وب هااطالع از ظرفیت کارگاههاي آموزشی و همچنین و اخبار جدید کارگاه تربیش  اطالعات

  .لطفا در انتخاب کارگاه و زمان برگزاري آن دقت فرمایید زیرا در صورت انصراف هزینه ثبت نام کارگاه برگشت داده نمی شود
  

 
شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
  مدرس

 

  
  عنوان کارگاه آموزشی    

 
 

مدرك  تخصص
 علمی

  نام و نا م
  خانوادگی

 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

 مشاوره به باال

  چهارشنبه
  و

  پنجشنبه 
  فروردین 26و  25

 دکتري روانشناسی بالینی
 

 
 

دکتر ربابه 
 نوري

  )1(فنون مصاحبه تشخیصی 

"  
  جمعه

  فروردین 27
 روانشناسی

بالینی   

 دکتري
استاد 
مهمان 
 از لندن

 
دکتر حسین 

انییکاو  

  براي مشکالت  CBT درمان
  جنسی - روانی

  

"  
 جمعه

اردیبهشت 10 دکتر مجتبی  دکتري روانسنجی 
 حبیبی

پیشگیري از : مصاحبه انگیزشی
  اعتیاد در نوجوانان

 16پنجشنبه و جمعه   "
اردیبهشت 17و   

روانشناسی 
 دکتري بالینی

دکتر حسن 
درمان : هاي زناشوییخیانت حمیدپور

  شناختی رفتاري

 پنجشنبه  "
خرداد 6  

 دکتري روانشناسی بالینی
دکتر ابوالفضل 

  محمدي
رفتار درمانی شناختی براي  
اختالل وسواس و اختالل هاي 

  مرتبط

 جمعه  "

خرداد 7  
 دکتري روانشناسی بالینی

 
 

دکتر مهدي 
  سلیمانی

فعالسازي رفتاري براي درمان 
  افسردگی 

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانکارگاه -2
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 فارغ التحصیل
کارشناسی روانشناسی و 

  مشاوره به باال
 پنجشنبه

خرداد 20  

 روانشناسی بالینی
 

 دکتري
 

  
دکتر مهدي 

  سلیمانی

رفتار درمانی شناختی براي  
  اختالل اضطراب اجتماعی

"  

 جمعه

خرداد 21  

 

 
 روانشناسی بالینی

 

 دکتري
 

 
 

دکتر ابوالفضل 
  محمدي

  درمان
فرا تشخیصی براي اختالل هاي  

  هیجانی

مطالعه جلد اول کتاب 
طرحواره درمانی و 
کتاب زندانیان باور 

  الزامی است

جمعه ،پنجشنبه   
و   

 شنبه
خرداد 29و  28، 27  

 
 

دکتر حسن  دکتري روانشناسی بالینی
  طرحواره درمانی حمیدپور
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  برگزار می شود فروردین 26دیدار نوروزي انجمن روانشناسی ایران روز پنجشنبه  -3- 1
    

  نوروزي آید نسیم باد ز کوي یار می
  مدد خواهی چراغ دل برافروزياز این باد ار 

  

بر این اساس ، دیدار نوروزي، میزبان روانشناسان عزیز کشورمان باشد انجمن روانشناسی ایران افتخار دارد که در بهار هر سال، به مناسبت
انجمن روانشناسی ایران با حمایت خانه اندیشمدان علوم انسانی،   مایه مسرت است به اطالع جامعه روانشناسی کشور برسانیم که

خانه  ـ پارك ورشو ـ نبش خیابان ورشوخیابان استاد نجات الهی ( فروردین ماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی 26روز 
ضمن تبریک . نمایدبرنامه دیدار نوروزي را برگزار می 11:45الی  8:45از ساعت  )تاالر فردوسی ـ اندیشمندان علوم انسانی

  .فرارسیدن بهار طبیعت، منتظر دیدار تک تک روانشناسان ارجمند کشور هستیم
شایان ذکر است دیدار نوروزي از ابتکارات انجمن روانشناسی ایران می باشد و طی دو سال گذشته این دیدار در همراهی با دیگر     

  . انجمن هاي عملی روانشناسی کشور بوده است که احتمال می رود امسال نیز، افتخار چنین همراهی وجود داشته باشد
  
  برگزار می شود فروردین 26انجمن روانشناسی ایران روز پنجشنبه  انتخابات گروه هاي تخصصی - 2-3
  

اسفندماه برگزار شود که به دلیل تقارن  6روز  انتخابات گروه هاي تخصصیدارند قرار بود  استحضارهمانطوري که اعضاي محترم انجمن 
انتخابات هیات مدیره انجمن بر اساس تصویب . شودآن با انتخابات مجلس شوراي اسالمی، مقرر شد که انتخابات در تاریخ دیگري برگزار 

محل برگزاري انتخابات متعاقبا از طریق سایت و کانال . شودمیبرگزار  12 فروردین  ساعت  26روز پنجشنبه  گروه هاي تخصصی
  .انجمن اطالع رسانی خواهد شد
توانند تا عضویت در شوراي گروه هاي تخصصی میعالقمندان فعالیت در گروه هاي تخصصی و با توجه به تمدید پیش آمده، 

فروردین، نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه که در بخش خبر مربوطه در سایت انجمن درج شده است اقدام و  20تاریخ 
  .ارسال فرمایند ipadivisions@gmail.comبه ایمیل 

  
  مجمع عمومی عادي ساالنه انجمن برگزار شد - 3- 3

 6به تاریخ  1394قبلی از اعضاي محترم پیوسته انجمن، قرار بود که مجمع عمومی نوبت دوم ساالنه انجمن در سال بر اساس دعوت 
اسفند موکول و در آن تاریخ در محل  13این مجمع به دلیل تقارن با انتخابات مجلس شوراي اسالمی، به تاریخ . اسفندماه برگزار شود

از تعیین هیات رییسه جلسه، ابتدا، ریاست محترم انجمن، گزارش اقدامات انجمن و خزانه دار در این مجمع، بعد . انجمن برگزار شد
سپس گزارش اقدامات و گزارش مالی مورد تایید بازرس و حاضران در مجمع قرار . محترم انجمن، گزارش مالی انجمن را ارایه نمودند

  .راهکارهایی براي هرچه فعال تر شدن انجمن ارایه نمودنددر بخش پایانی این مجمع، اعضاي محترم پیوسته انجمن . گرفت
  
  انتخابات شوراي ادوار انجمن برگزار شد - 4-3

و پس از راي گیري جناب آقایان دکتر شکرکن، زمانی، ساعتچی، نفیسی، . برگزار گردید 10/12/94انتخابات شوراي ادوار انجمن دوشنبه 
  .به عنوان هیئت دبیران ادوار برگزیده شدند و مداحی درویش

  

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه -3

mailto:ipadivisions@gmail.com
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  سایت انجمن روانشناسی ایران بازنگري شد -3- 5
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مراجعان به سایت از طریق تلفن همراه به سایت انجمن مراجعه می کردند، براي راحتی استفاده 

بازنگري ) موبایل فرندلی(سایت انجمن روانشناسی ایران به صورت سازگار با موبایل اعضاي محترم، با کمال مسرت به اطالع می رساند که 
از اعضاي محترم انجمن درخواست می شود که نظرات پیشنهادي و ارتقایی خود را براي غناي هرچه بیشتر سایت انجمن به . شد

  .ارسال فرمایند rgiranpa@iranpa.o آدرس
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  عضوگیري انجمن روانشناسی ایران به صورت تحت وب انجام می شود -3- 6
توانند رساند به لطف خدا و با بازنگري سایت انجمن، عالقمندان عضویت و نیز تمدید عضویت در انجمن روانشناسی ایران میبه اطالع می

در واقع بعد از این   .از طریق وب اقدام نمایند و نیازي به ارسال مدارك به صورت پستی نیستبراي ثبت نام و عضو شدن در انجمن، 
 .عضویت به شیوه ارسال پست انجام نخواهد شد

از اعضاي فعلی انجمن، براي تکمیل و اصالح اطالعات عضویت خود و نیز از افراد عالقمند به عضویت، براي ارسال مدارك درخواست می 
از اقدام به ثبت نام و عضویت در انجمن روانشناسی ایران خواهشمند است فایل هاي مدارك زیر را به صورت اسکن شده  قبل شود که

 :آماده کنید
  jpg کیلو بایت ،فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  .1

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه  .2

اندازه )(در صورتی که دانشجو هستید(یا تصویر کارت دانشجویی) کیلو بایت 100اندازه کمتر از (صویر آخرین مدرك تحصیلی ت .3
 )کیلو بایت 100کمتر از 

 )کیلو بایت 100،اندازه کمتر از )در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید(تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن .4

 از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاههاي خارج از کشورتصویر مدرك ارزشیابی شده  .5

 .استفاده نمائید) آخرین نسخه(براي اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم .6

 کانال انجمن روانشناسی ایران در تلگرام راه اندازي شد-3- 7

و ترویج علم روانشناسی در   اخبار، برنامه ها و اقدامات انجمن، و کمک به توسعه کانال انجمن روانشناسی ایران، به منظور اطالع رسانی
به این کانال بپیوندید و در صورت امکان آن را به اعضاي جامعه  joinو انتخاب آدرس زیر  لطفا با کلیک روي. ایران راه اندازي شده است

  .روانشناسی کشور معرفی نمایید
telegram.me/iranpsyasso     

    
  .معرفی شده و تنها کانال رسمی تلگرام انجمن روانشناسی ایران است )www.iranpa.org( این کانال در سایت انجمن

  
اي تدوین و نامههاي تخصصی شیوهروانشناسی ایران در نظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی شعبه ها و گروه شایان ذکر است انجمن

تا زمانی که چنین کاري انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه هاي تخصصی صرفا از ظرفیت هاي اطالع . اطالع رسانی نماید
با نام و  ،تشکیل هر گروه و کانال در فضاي مجازياستفاده نمایند و به جز کانال اصلی انجمن،) سایت، خبرنامه و کانال(سانی انجمن 

 .آرم انجمن مجاز نیست

 

  تداوم فعالیت مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران - 8-3
آماده پذیرش مراجعان گرامی است، هم مراجعان شناسی ایران  شناسی و مشاوره انجمن روان رساند که مرکز خدمات روان به اطالع می

  :هاي زیر تعیین وقت بفرمایید لطفاً قبالً از طریق تماس با تلفن. کودك و هم بزرگسال

  0938-3174949و    88871639    

  

http://www.iranpa.org
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   حساب هدایا - 9-3
  هدایا را به هیأت مدیره انجمنبازکردن حساب  22/10/1393شناسی ایران در جلسه مورخ کمیته اجرایی شوراي ادوار انجمن روان

در همین جلسه اعضاي حاضر کمیته اجرایی شوراي ادوار هر یک . شناسی ایران پیشنهاد کرد که متعاقباً به تأیید هیأت مدیره رسیدروان
  . متعهد شدند مبلغ را به این حساب هدیه کنند

یگري است که قصد اهداي مبلغی در جهت هدفی فرهنگی آوري هدایاي اعضاي انجمن و هر خیر دهدف از تشکیل این حساب جمع
مبالغ . تر امکاناتی براي خریداري مکانی براي انجمن استمنظور نهایی از تأسیس این حساب کمک به فراهم کردن هر چه سریع. دارد
فاً براي خرید دفتري براي آوري شده در این حساب به هیچ وجه براي امور روزمره انجمن هزینه نخواهد شد و در درجه اول حرجمع

  . انجمن محفوظ خواهد ماند
کمیته اجرایی شوراي ادوار رجاء واثق دارد که بقیه اعضاي شوراي ادوار و نیز اعضاي هیأت مدیره انجمن پیشقدم خواهند شد و 

رکت دیگر خیران که در بسیاري از مسلماً مشا. اي خواهند بود براي بقیه اعضاي انجمن اعم از افتخاري، پیوسته و وابستهنمونه و اسوه
  . مأجور خواهد بود... کنند در این امر خیر مشکور و انشاااقدامات فرهنگی کشور نقش مؤثري ایفا می

ران محترم و گرامی وابسته است؛ مبلغی را یکجا یا به اقساط، کم یا زیاد می توان  مبلغ هدیه و نحوه پرداخت آن کامالً به نظر خی
  . رسد نیکو و موجب سپاسگزاري استرسد و به هر نحو که از دوست میهرچه از دوست می. هدیه نمود

از ریاست هیأت مدیره انجمن دریافت خواهند ) بسته به تصمیم هیأت مدیره انجمن(هدیه کنندگان گرامی نامه تشکر یا لوح سپاس 
  . داشت

  . اي از آن خود شودگان عزیز، صاحب خانه و کاشانهبه امید روزي که انجمن به همت شما خیران گرامی و هدیه کنند
  اندکی صبر سحر نزدیک است 

  . نشانی این حساب مبارك به شرح زیر است
 )مرکزي (بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار 

  147- 850-  5162588- 2  شماره حساب انجمن روان شناسی ایران
IR 14 0550 0147 8500 5162 5880 02    شماره شبا  

  6274  1219  4000   3197 :شماره کارت
  

  مجله جدید انجمن روان شناسی ایران شناسی، فراخوان مقاله براي نشریه دانش روان -3- 10
اي علمی ـ ترویجی است که به منظور ارتباط دانش علمی و فنی پژوهشگران با جامعه، سهولت   مجله، »شناسی دانش روان«دوماهنامه 

شناسـی از دیـدگاه    شناسـی و تحلیـل موضـوعات روان    هـاي مختلـف روان   هـاي عمـده در زمینـه    معرفـی پیشـرفت  مبادله علمی بین آنها، 
هـاي علمـی یـا     ، نفد و بررسی، گزارش)Research Papers(مقاالت پژوهشی . شود پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصل  شناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان ، مصاحبه با روان)Technical Note(هاي تحقیقاتی  یادداشت
، متضمن مطالـب همسـو بـا اهـداف دو     ... )مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و (هاي اجتماعی  کتاب و تحلیل علمی پدیده

شنهادي در فرم فراخوان مقاله، براي چاپ در این نشـریه  ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهاي پی
 .شود پذیرفته می

  راهنماي نویسندگان
  :به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوري و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید

  .داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد  مقاله ارسال شده در هیچ نشریه ·
  . به سایر مجالت فرستاده نشده باشدمقاله ارسال شده همزمان  ·
  . ارسال شودdanesheravan@gmail.com  نشانی میل نشریه به مقاله از طریق ای ·

mailto:danesheravan@gmail.com
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  .تهیه شود Bzar 12 مقاالت فارسی با قلم . باشد5/1فواصل بین خطوط به صورت . حروف چینی شود 4Aمقاالت روي کاغذ  ·
  ).  نتایج و فهرست منابع –خالصه  –اشکال  –با در نظرگرفتن محل جداول ( باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر  ·
  . ، به صورت تک ستونی و فقط طی یک پاراگراف ارائه شود11نازك  Bcompsetچکیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلم  ·
 ).11ه قلم میترا سیا(اشکال، جداول و نمودارهاي مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد   ·

  :ساختار مقاله شامل عناصر زیر است
درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسـتی محـل کـار، تلفـن و     (شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان : صفحه اول مقاله

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150چکیده مقاله حـداقل  . است) کلمه 6تا 3(کلیدي  گانژوا، چکیده فارسی و (Email)پست الکترونیک 
  . ها در یک پاراگراف باشد گیري و توصیه ، نتیجه)در صورت وجود(، روش تحقیق )زمینه(بوده و شامل مقدمه 
  . ه باشدهاي مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشت به بعد بر اساس نوع مقاله، بایستی با فرمت صفحه دوم

توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        : ها پانویس
 .هاي مجزا براي هر صفحه شماره

  . منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود: فهرست منابع
اي که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه       باشد، به گونه) APA( د به شیوه داخل پرانتز بایمقاله  ارجاعات در متن

ــود  ــر ش ــلی          . ذک ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــاي چ ــه کاره ــاع ب ــه ارج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــی  (ش ــا انگلیس ــی ی ــد) فارس   . باش
  -Beck, 1990,pp. 27)8(یا ) 50، ص 1371براهنی، : (به عنوان نمونه

  : ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شودپایان مقالهدر 
، عنوان کتـاب بـا   )در داخل پرانتز(نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مولفان بعدي، سال چاپ : کتاب

  . ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر )ایتالیک(قلم 
  : نمونه فارسی
  ، روان آزمائی، دانشگاه تهران 1، آناستازي،) 1371(براهنی، نقی 
 : نمونه انگلیسی

Beck, A., FREEMAN,A.,&Associates. (1990).cognitive therapyof personality disorder. New 
York:Guilford press 

، عنـوان مقالـه   )در داخـل پرانتـز  (لفان بعدي، سال چـاپ  نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن براي مو: مقاله
  . ، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله)با قلم ایتالیک(، عنوان مجله )داخل گیومه(

نقل به مضمون و مطالب استنتاج شـده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازك و اسـتفاده از         -مستقیم و غیر مستقیم  -ها  نقل قول ·
هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتـز نوشـته    گذاري نهنشا
 . شود

نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توامان و با مسوولیت استاد راهنما  مقاالت برگرفته از رساله پایان ·
  . شود منتشر می

  . حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت، براي دفتر نشریه محفوظ است ·
  . پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه براي نویسنده مسوول ارسال خواهد شد ·
  021 -  88785266تلفن  4واحد  20تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالك ،: نشانی پستی ·
 ravan@gmail.comedanesh: الکترونیک نشریه پست ·

  

mailto:ravan@gmail.com
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   ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه - 11-3
          

  تلفن  ایمیل  آدرس  شعبه

شناسی و علوم دانشکده رواندانشگاه تبریز،   آذربایجان شرقی
 psychology.tabriz@gmail.com  09142586778  303تربیتی، طبقه سوم، اتاق 

  اصفهان

، ) دروازه شیراز(اصفهان ،میدان آزادي 
دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و 

دفتر دکتر روانشناسی ، گروه روانشناسی، 
  ابوالقاسم نوري

iranpa.isfahan@gmail.com  03136683107 

  کرمانشاه
 
 
 

، بهمن 22سه راه ، بلوار شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهاي باغ نی

ساختمان ، کرمانشاه علوم و تحقیقات
  طبقه سوم، دبیرخانه

anjomanravanshenasi2013@gmail.com  

8214232  
8225771  
8255582  

  215داخلی 

  گیالن
دانشگاه  ،بلوار گیالن ،گلسار ،رشت ،گیالن

پردیس بنت الهدي صدر گیالن  ،فرهنگیان
   41666 - 16711:کدپستی

gilanpa.br@gmail.com 33780170-013  

    روانشناسی ایراناخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن  -21-3

  فراخوان عضوگیري در شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران ·

شناسی ایران در جهت پیشبرد اهداف و نیز جذب مشارکت دانشجویان  دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روان
لذا از کلیه . در دانشگاههاي سراسر کشور نموده است نماینده شاخه دانشجوییگیري  فعال و عالقه مند اقدام به عضو

شود در صورت تمایل فرم ثبت نام را  دعوت می) کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتري(شناسی و مشاوره  دانشجویان روان
  :تکمیل و به همراه مدارك به ایمیل شاخه دانشجویی به آدرس زیر ارسال فرمایند

 shakheye.daneshjoo@gmail.com  
همچنین دانشجویان ترم آخر . شرط اولیه احراز این نمایندگی عضویت فرد در انجمن روانشناسی ایران است: تذکر

  .       تحصیلی مجاز به ثبت نام نیستند
  ها شرح وظایف نمایندگان شاخه دانشجویی در دانشگاه

o در جلسات اعالمی از سوي شاخه دانشجویی شرکت در انتخابات ساالنه شوراي اجرایی شاخه دانشجویی ودر صورت نیاز حضور.  
o فعالیت مستمر در دانشگاه در راستاي پیشبرد برنامه ها و اهداف شاخه دانشجویی.  
o شناسی ایران تسهیل فرآیند عضویت دانشجویان در انجمن روان. 
o شناسی ایران شناسی با شاخه دانشجویی و انجمن روان تسهیل ارتباط دانشجویان روان.  

  نیاز جهت ثبت نام نمایندگان مدارك مورد
  )بازدید فرمایید وب سایت شاخه دانشجویی نام از جهت دریافت فرم ثبت(تکمیل و ارسال فرم ثبت نام  .1
  اسکن کارت عضویت در انجمن روانشناسی ایران .2
 کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل اسکن .3

  بازگشت به صفحه اول
  

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
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  انتخابات دومین دوره شوراهاي استانی برگزار شد -4- 1
در  1394اسفند ماه  21انتخابات دومین دوره شوراهاي استانی روز  بر اساس اطالعات واصله از سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره،

شمالی،  غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، خراسان شرقی، آذربایجان آذربایجان(استان کشور  23
یه و بویراحمد، گلستان، گیالن، مازندران، مرکزي خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلو

 .برگزار شد) و همدان
  
     شناسان کشور در گوگلگروه الکترونیکی روان ادامه فعالیت و عضوگیري -2-4

این  اگرچه. اندازي شده استکشور در گوگل راه شناسیروانرسانی سریع رخدادهاي شناسان ایران به منظور اطالعگروه الکترونیکی روان
ایران را در  شناسیروانهاي آموزشی انجمن ها و دورهها، سخنرانیها، اطالعات همایشرسانی اخبار، اطالعیهاطالع .گروه مستقل است

  . اولویت خود قرار داده است
 . کافیست شناسیروانهاي شناس بودن یا اشتغال به تحصیل در یکی از گرایشبراي عضویت در این گروه روان

قصد دریافت اخبار حرفه و پیوستن به این گروه را دارید لطفاً مطابق راهنماي ذکر شده در لینک این گروه که در صفحه اول پرتال اگر 
  .آمده است اقدام فرماییدنجمن، در کادر مطالب منتخب سایت ا

  ،شایان ذکر است
اعضایی از  و نیز؛ رسانی مطلبیانجمن در صورت نیاز به اطالعها و نیز شاخه دانشجویی ها، شعبهمیتههاي تخصصی، کساي محترم گروهؤر

که به طور کامل ویرایش در صورتی آن را  دتواننمی، دانندشناسان کشور میشناختی را قابل عرضه به عموم روانحرفه که خبر مهم روان
  .شده و قابل انتشار باشد به ایمیل زیر ارسال نمایند

IranianPsychologists@googlegroups.com 
  
  

 بازگشت به صفحه اول 
 
 
 

   »روانشناسی معاصر«فصلنامه بیستمین شماره دو - 5- 1
  :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله روانشناسی معاصر هیشماره دو فصلنامه نشر در بیستمین

 و کودکی دوران در جنسیتی ناهمنوایی نظر از گرا دگرجنس و گرا همجنس مردان مقایسه ·
  خانوادگی شجره در باروري نرخ

  شود؟ می درد تسکین سبب بهبودي، بدنمند نماد با دیداري مواجهه آیا ·
یت زناشویی مدت بر صمیمیت عاطفی و کیف اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه ·
 زوجین

درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود هموگلوبین گلیکوزیله و فعالیت  اثربخشی گروه ·
 هاي خودمراقبتی در مبتالیان به دیابت نوع دو

 و منفی هیجان شدت بین رابطه در هیجان تنظیم راهبردهاي نارسایی اي واسطه نقش ·

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش - 4

 مجله هاي منتشر شده -5

mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com
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  فراگیر اضطراب هاي نشانه با ایمنی انگیزش
 هاي شخصیتی زوجین و رضایت زناشویی رابطه تشابه ویژگی ·

  شده ادراك روانشناختی امنیت و شغلی استرس بین رابطه در انحرافی رفتارهاي کننده تعدیل نقش ·
    شامگاهی و صبحگاهی هاي چرخه اساس بر رفتاري -مغزي هاي سیستم و عاطفه ارزیابی ·

  
   »شناختیپژوهشهاي روان«فصلنامه سی و ششمین شماره دو - 2-5

 :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله شناختیپژوهشهاي روان هیشماره دو فصلنامه نشر در سی و ششمین
  

و  ییوـاشـزن تیـاضـر رـب چیرـان ییزناشو يتوانمندساز یبرنامۀ گروه یاثربخش ·
 همسران ت روانـالمـس

تکرارشوندة منفی براي اثربخشی اولیۀ پروتکل فراتشخیصیِ مبتنی بر افکار  ·
 هاي اضطرابی و افسردگیِ همایند اختالل
درمانیِ گروهی در  سازيِ رفتاريِ گروهی و شناخت هاي فعال مقایسۀ تأثیر درمان ·

 ماهه 3نتایج پیگیري : کاهش عالئم اضطراب و افسردگیِ فرونشانگانی
ودکانِ تأثیر آموزش گروهیِ فرزندپروريِ مثبت بر مشکالت رفتاري و هیجانی ک ·

 توجه نقص/ فعالی اختالل بیش
 رابطۀ وابستگی آنالین با اضطراب اجتماعی در نوجوانان ·
 آوري و منبع کنترل با شادکامی دانشجویان رابطۀ تاب ·

  
 

 شناسیسومین شماره دوماهنامه دانش روان -5- 3
 :است دهیبه چاپ رس ریز يهامقاله شناسیدانش روان دوماهنامهشماره دو  سومیندر 

 
 هاي زندگیارتقاء سالمت روان با آموزش مهارت ·

  آگاهی و توهم اراده آگاه ·
  پایان موهبت نبوغ/ نبوغ در همه ما  ·
  هااضطراب جدائی از مادر؛ ریشه بسیاري از بزهکاري/ جان بالبی و نظریه دلبستگی ·
  توانمندي هیجانی و سالمتی در کودکان ·
  هاي یادگیريناتوانی ·
  مرزي در زنانشیوع باالي اختالل شخصیت  ·
  آوردخلق و خوي ما با افزایش دما جوش می/ تر، پرخاشگري بیشتر هواي گرم ·

  هاي عصبی جدید در مغز انسان بالغتولید سلول/ اي در تضاد با یک باور نادرست یافته ·
  هاي مدیرانطراحی الگوي مدیریتی مبنی بر شایستگی ·
  رگوفادار نبودن در زندگی زناشوئی آسیبی به اندازه م ·

  بازگشت به صفحه اول  
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  ملی؟ صنفی یا دغدغه  منفعت: نقش روانشناسان در ارتقاي سالمت روان - 6- 1
  دکتر الدن فتی
  روانشناس بالینی

  
طی سال گذشته جایگاه روانشناسی در نظام . برد هاي تاریخی خود بسر می ترین برهه اکنون در یکی از پرتالطم روانشناسی ایران هم

بحران به نحوي واکنش هاي روانشناسی ایران به این  سالمت جامعه به شکل بحرانی مورد حمله و دفاع قرار گرفت و تقریباً تمامی نسل
ها باعث شد که این نوشته را تحریر  هاي شخصی همکاران و دانشجویان و رسانه ها و نیز تماس ها، ابراز تأسف سیل پرسش. نشان دادند

خبرنامه کنم که انتشار این مطلب از طریق  جا خاطر نشان میهمین. کنم و در نهایت دیدگاه خودم را نسبت به این موضوع اعالم کنم
انجمن روانشناسی ایران بدان معنا نیست که این نوشته بیانیه انجمن روانشناسی ایران در این مقوله است، ولی از صمیم قلب امیدوارم که 

  .سایر اعضاي انجمن این نوشته را مورد تأیید و یا نقد قرار دهند
بایست خود را با ایجاب زمانه  گ تحمیلی، روانشناسی ایران میآورند که پس از شروع جن خاطر می بسیاري از خوانندگان این سطور به

ارائه خدمات به کسانی که در جبهه حضور داشتند و کاهش خسارات روانشناختی ناشی از جنگ در پشت جبهه اولویت . کرد همراه می
بروز جنگ کامالً منطبق نشده بود، که  هنوز روانشناسی خود را جمع و جور نکرده بود و با نیازهاي ناشی از. روانشناسی دهه شصت بود

در کنار این دو بحران . هاي روانشناسی ایران اضافه شد موج آسیب ناشی از همسایگی با مهمترین تولید کننده خشخاش هم به دغدغه
مصایب و . ه شدهاي روانشناختی ناشی از زندگی در فضاي مجازي هم به معضالتمان اضاف مهم، ورود به عصر انفجار اطالعات و بحران

وارث . است ولی در این بحث کوتاه مجال پرداختن به آنها نیست  هاي روانشناختی وارده بر کشور و هموطنان ما بسیار بیشتر بوده آسیب
ر هایی بودند که والدینشان براي جنگیدن، به جبهه رفتن، زندگی در زی قولی دهه هفتادي ها نسل متولدین بعد از جنگ یا به این بحران

ي شصت تجهیز شده بودند باران، صبوري در مقابل تنگناهاي اقتصادي و یا در مسابقه کنکور شرکت کردن و دیگر مشکالت دهه موشک
طور جدي تغییر  ي نود به نتیجه این شد که صورت مسئله پیش روي روانشناسان دهه. دانستند پروري معاصر چیزي نمی ولی از فرزند

  . ناختی مشکالت هم متحول شده استحتی شکل شیوع ش.کرده است
کنند و یا در  تعداد زیادي جوان در سن ازدواج یا ازدواج نمی: اکنون شرایط به روایت آمارهاي رسمی و غیررسمی بدین قرار است

ین شهروندي مثل کنند؛ مراقبت از فضاي شهري و رعایت قوان مانند، خوشبختی این پیوند را تجربه نمی مانند و یا اگر هم می ازدواج نمی
شود و درمواردي احترام به قوانین  محسوب نمی رانندگی، تفکیک زباله و غیره براي بسیاري از افراد جزو ارزشی یا نگرشی زندگیشان

 رسند؛ نظر می تغذیه سالم، ورزش، مطالعه جدي و رفتارهایی از این دست غریب و دور به شود؛ زندگی شهري نوعی ضد ارزش محسوب می
آنکه بلد باشیم از سالمت روانی خود در این فضاها مراقبت  دمان این دیار همانند مردم سایر جاهاي دنیا، زندگی مجازي داریم بیما مر

انگیزگی تحصیلی در تمام  کنیم؛ شیوع مصرف یا سوء مصرف مواد با الگوهاي متعدد خطرناك یک موضوع جدي در نظام سالمت است؛ بی
رسان،  بار آورده است؛ آمار خشونت خانگی، رفتارهاي خودآسیب هاي جدي به تعهدي در محل کار آسیب مقاطع مشکلی جدي است؛ بی

  . این فهرست همچنان ادامه دارد. فردي معیوب، افسردگی، اضطراب و بدتنظیمی هیجانی نگران کننده است روابط بین
اً ترمیم آسیب یا جلوگیري از آسیب است؛ حال آنکه بسیاري شود که هدف روانشناسی صرف هاي باال به مواردي مربوط می تمام نمونه

مقرر است روانشناسی در حوزه ورزش، سالمت معنوي، رسانه، تبلیغات، تعلیم و . هاي روانشناسی ابعاد رشدي و ارتقایی دارد از مأموریت
ي سالمت جسمی، مداخله در بحران، مشاوره داري، رفتارهاي سالمتی، ارتقا پذیري، زندگی متعهدانه، صبوري، خویشتن تربیت، مسئولیت

و راهنمایی، رفتارهاي سازمانی، ارتباط انسان و صنعت، زندگی با یک بیماري مزمن، زندگی روانی سالم در عصر اطالعات، برابري حقوق 
اقتصادي و هزاران بعد دیگري ها، سالمندي سالم، پرورش کودکان، انطباق با ایجابات زندگی در دهکده جهانی، رفتار سیاسی، رفتار  انسان
  آیا براستی جایگاه کنونی روانشناسی و روانشناسان در ایران چنین است؟.شناختی انسان، صاحب نظر و عامل اثر باشد روان

 بحث ویژه -6
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حقوقی، اجتماعی یا /الذکرصرفاً به نهادهاي قانونی مسایل فوق که واگذار نمودن به عنوان یک عضو جامعه روانشناسی براین باورم
سه مجراي اصلی براي انجام مداخالت مؤثر در این  طور کلی در تمامی جوامع به. ولی سالمت، نه معقول است، نه شدنی، و نه علمیمت

برنده،  حقوقی بازدارنده یا پیش/ که در این نوع مداخالت با استفاده از ابزارهاي قانونی قانونی/مداخالت حقوقی) 1( :ها وجود دارد حوزه
کارهاي اجتماعی که با استفاده از ابزارهاي پیشنهاد شده در علوم اجتماعی و  راه) 2. (شوند ندان شکل داده میرفتارهاي شهرو

بهره گرفتن )3. (گیرد ها و رفتارهاي اجتماعی در سطح کالن، مداخالت مقتضی صورت می شناسی با ایجاد تغییر در فرهنگ، نگرش جامعه
این نوشتار به این مجرا یا ابزار آخري اختصاص . دهند جامعه را یک به یک هدف مداخله قرار می ها و فنون روانشناختی که آحاد از روش

  .یافته است
. برد هاي تاریخی خود بسر می ترین برهه اکنون در یکی از پرتالطم روانشناسی ایران هم: گردم به جمله اول این بحث ویژه باز می

ارتقاي کیفی در درون رشته و ارائه خدمات به مردمان این مرز بوم باشد، نیروي عظیمی  درشرایطی که باید تمام هم و غم روانشناسی
هم صرف جنگیدن بر سر ) البته اگر انرژیی باقی بماند(درد اینجاست که باقی انرژي ... شود  وجود این رشته علمی می» اثبات«صرف 

ي نیاز کشور به علم روانشناسی،  آمارهاي موجود درباره !گردد اکنون متولیان متعدد دارد، می این رشته که هم» مالکیت«
چه . تر به حل این مشکالت هاي بومی، و همچنین خدمات این رشته؛ داللتی است بر ضرورت پرداختن هرچه سریع نظریه

  باید کرد؟ 
  چرخ را از نو اختراع نکنیم )1

که روانشناسی را به عنوان  کسانی. کند با خود حمل می روانشناسی چالش علم تجربی یا انسانی بودن خود را سالیان سال است که
در . کنند هردو دالیل محکم قابل استناد خود را دارند بندي می شناسند و آنان که این علم را جزو علوم انسانی طبقه یک علم تجربی می

ولی . هاي زیباي فروید از بیمارانش ردنگاريقیمتند که مو تاریخ روانشناسی آزمایشگاه وونت و کارهاي فخنر همان اندازه ارزشمند و ذي
ي گذشته مسیر در تمامی علوم از جمله روانشناسی به سمت آشتی و ادغام علوم  در دو سده. اکنون دیگر زمان دعوي سپري شده است

مت بخصوص رشته موضع کنونی علوم مرتبط با سال مثال بارز این مدعا. زمان این جدال سپري شده است. تجربی و انسانی بوده است
هاي سالمت پیشرفته در سراسر دنیا اقدام به ادغام علوم اجتماعی، انسانی، و مخصوصاً روانشناسی در  در حال حاضر نظام. پزشکی است

. ناپذیر است با این حساب توجه به روانشناسی در نظام سالمت ایران اجتناب. اند آموزش و تربیت نیروي تخصصی و ارائه خدمات کرده
به بیان دیگر الزم نیست چرخ را از نو !!! الزم نیست ثابت کنیم روانشناسی یک علم است ي رسیدن به این مرحله از رشد و بلوغ علمی،برا

براي مثال کشورهاي اسکاندیناوي و (هاي پیشرفته سالمت و تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی در دنیا  کافیست نگاهی به نظام. اختراع کنیم
در ) اي از علوم انسانی است یا تجربی صرف نظر از این که رشته(هایی براي ادغام روانشناسی  بیاندازیم تا ببینیم چه روش) اقیانوسیه

که مسیر رفته را از نو طی کنیم، از جوامعی که کیفیت زندگی  بنابراین، بجاي این .هاي ارتقاي کیفیت زندگی وجود دارند برنامه
اند، ایده و الهام  مدار خود سود برده هاي آموزشی و سالمت در ادغام روانشناسی در برنامهشهروندان برایشان مهم است و 

  .بگیریم
  اي لحاظ کنیم اي و یا حتی فرارشته رشته هاي استراتژیک و کالن، روانشناسی را به عنوان یک علم بین ریزي دربرنامه) 2

شناسی،  روانشناسی با فلسفه، ادبیات، اسطوره شناسی، زبان. است در تاریخ علوم» اي رشته بین«روانشناسی شاید نخستین حوزه 
شناسی علمی، فیزیک، ژنتیک، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم شناختی، علوم ارتباطات،  ریاضیات، علوم عصبی، فلسفه علم، روش

اسی در مقاطع غیرتخصصی، درسراسر دنیا سرفصل متنوع دروس روانشن. درآمیخته است... مشاوره، پزشکی، فرهنگ، هنر، سایبرنتیک و 
حوزه فعالیت روانشناسی . گویم؛ به نظر من روانشناسی یک رشته مادر است احتماالً این را از سر تعصب می. حکایت از این موضوع دارد

ها،  ، با فرهنگ و جامعه، با ارزشبا کودك و نوجوان، با زندگی خانوادگی، با روابط زناشویی. است... ارتقاء فرد و جامعه، پیشگیري، درمان و 
بعدي از ابعاد زندگی انسان معاصر از حضور علم   بنابراین، در عمل بپذیریم که هیچ. سروکار دارد... با سالمت و بیماري و 

ها،  تأخیر در پذیرش ضرورت حضور جدي و پررنگ علم روانشناسی در تمامی ابعاد زندگی انسان. نیاز نیست روانشناسی بی
  .بار خواهد آورد ناپذیري به رات جبرانخسا
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  شناختی مشکالت روانشناختی دنیا و به تبع آن ایران تغییر کرده است به خاطر داشته باشیم، چهره شیوع)3
ساله به ایران تحمیل شد، روانشناسان نیز همانند سایر آحاد کشور کمر همت  طو که قبالً اشاره کردم، زمانی که جنگ هشت همان
اینگونه شد که روانشناسان حجم . هاي روانی ناشی از جنگ اختصاص بدهند تمامی هم و غم خود را به تسکین آالم و رنج بستند که

اما اکنون شکل . هاي بالینی اختصاص دادند شناسی روانی و درمان و کالً جنبه هاي خود را به حیطه آسیب عظیمی از فعالیت
برهمین سیاق شکل خدمات کاربردي که روانشناسان موظف به ارائه آن هستند . ر کرده استشناختی مشکالت روانی در ایران تغیی شیوع

از جمله این دالیل، . اکنون به چندین دلیل آمار نیازمندان به خدمات تخصصی روانشناسی دگرگون شده است. هم تغییر کرده است
ویی شفاف و کاربردي بوده است که سطح تخصص الزم براي هاي مداخله غیردار تسهیل درمان غیردارویی اختالالت و تدوین پروتکل

هاي سالمت مترقی دنیا داشتن  اکنون در بسیاري از نظام هم. اي پایین آورده است طور قابل مالحظه اجراي مداخالت را در تمام جهان به
یک دلیل دیگر این . دانند افی میمدرك تخصصی انجام یک مداخله براي یک اختالل خاص براي مثال داشتن یک دیپلماي معتبر را ک

ها و به  وقتی ارزش. تغییر کرده است... ها در سراسر دنیا، مفهوم رنج روانی، تحمل، خوشبختی، سالمت، و  که، با تغییر نظام ارزشی انسان
یک مثال . کند هم فرق میهاي خدماتی آنان  شود و بدیهی است که نیاز کند، رفتار آنها هم متفاوت می ها تغییر می تبع آن اهداف آدم

مثال دیگر ابعاد روانشناختی ارتباط در فضاي !!! ساده تغییر شکل زندگی خانوادگی، فرزندپروري و معناي وفاداري در هزاره سوم است
مید تغییر شاخص ا. هاي الکترونیک در کودکان و نوجوانان است یک مورد دیگر تغییر فرایند رشد شناختی در حضور محرك. مجازي است

توانیم  در چنین وضعیتی نمی. هایی از این دست بسیارند مثال. به زندگی و تبع آن اهمیت فزاینده روانشناسی سالمندي مثالی دیگر است
در حال حاضر بسیاري از متقاضیان دریافت خدمات . اکتفا کنیم ICDو یا   DSMهاي رسمی اختالالت روانی نظیر  بندي صرفاً به طبقه

، جاي )دنبال دریافت خدمات روانشناختی هستند ولی تشخیص رسمی اختاللی را ندارند یعنی مواردي که به(روانشناختی، در طبقه آخر 
کنیم که بسیاري از  بندي تکیه می قهشناختی شرایط کنونی جامعه، به نوعی طب آور است که ما براي تحلیل آسیب تعجب. گیرند می

خاطر داشته باشیم در حال حاضرو در جامعه معاصر ما، معناي سالمت بسی  خیلی مهم است که به! گنجند معضالت جاري در آن نمی
ی بنابراین،خوب استنهادهاي متولی آموزش و ارائه خدمات روانشناخت.فراتر از پیشگیري،تشخیص و درمان اختالالت روانی است

کالسیک تدوین کرده  تر از مباحث هاي آموزش رسمی دانشگاهی و غیردانشگاهی روانشناسی رابسیار وسیع در ایران،برنامه
  .هاي روانشناسان با این نیازهاي نوپدید منطبق گردد ها و صالحیت مندي و تدابیري بیاندیشند تا توان

  »تر از یک نظریه خوب نیست هیچ چیز کاربردي«این گفته کرت لوین را همواره درخاطر داشته باشیم که  )4
محروم کردن نظام . قرار نیست هیچ یک فداي دیگري شوند. روانشناسی یک وجه نظري قوي و یک وجه کاربردي ضروري دارد

ن، روابط هاي نوین آسیب شناسی روانی، رشد شناختی، هیجا نظریه. هاي روانشناسی خیانت محض است سالمت و تعلیم و تربیت از نظریه
استفاده از . فراخور شرایط تغییر داده شوند فردي و نظایر آن باید هم در کشور ما آزموده شوند و هم مورد استفاده قرار گیرند و هم به بین

نظام سالمت و تعلیم تربیت هم به . هاي بدیع متناسب با شرایط کنونی بخشی دیگر هاي موجود یک بخش ماجراست و خلق نظریه نظریه
درست است که روانشناسان باید نظریه بسازند و آن را به شکل کاربردي تحویل . ها نیاز دارد پردازان و هم به کاربران ماهر نظریه ریهنظ

بنابراین،  !هاي ابداعی خویش محروم باشند ها و درمان کارگیري نظریه خادمان نظام سالمت دهند ولی این بدان معنا نیست که خود از به
کارگرفتن و آزمودن دستاوردهاي  به پرداز حوزه روانشناسی هستند، مجوز قانونی ساز و نظریه سانی که نظریهالزم است ک

  . را هم داشته باشند) براي مثال در نظام سالمت(خویش در عمل 
، طرحی نو در آموزش »عدالت در تعلیم و تربیت«و » عدالت در سالمت«براي جامه عمل پوشاندن به شعارهاي) 5

   نشناسان دراندازیمروا
فلسفه تعلیم و تربیت مشخصی زیربناي . شود ها به شکل کشوري تدوین می رشته  سنتی بسیار دیرین، طرح درس در کشور ما بنابر

با . مدار است آموختگان ارزش براساس این فلسفه زیربنایی، رسالت نظام تعلیم و تربیت پرورش دانش. هاست هاي رشته تمامی طرح درس
ناچار در طرح  ، بسیاري از آنچه که دارنده یک مدرك تخصصی باید بداند و بتواند، به به محدودیت فضاي طرح درس هر رشتهتوجه 
این . هاي تکمیلی خارج از نظام آموزشی دانشگاه است گرفتن از برنامه نتیجه بدیهی این معضل، بهره. شود هاي دانشگاهی جاي نمی درس
الزم است این . اند تعریف شده.... به شکل دوره، دیپلما، تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ، مدرسه تابستانی و ها در سایر کشورها  برنامه
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طبق یک اصل بدیهی علم اقتصاد، یعنی اصل توازن عرضه و تقاضا، هنگامی که تقاضا براي کاال یا . ها در کشور ما جدي گرفته شوند برنامه
گیرد، احتمال عرضه آن کاال یا خدمت با کیفیت نامرغوب و قیمت نامتعارف زیاد  ورت نمیخدمتی وجود دارد که عرضه مناسب با آن ص

چه بسا کمبود نیروي متخصص و توانمند . این اتفاق در نظام ارائه خدمات سالمت و تعلیم و تربیت ایران اتفاق افتاده است. شود می
معلوم نیست آثار این خسارت تا چه مدت بر پیکر جامعه . ده استروانشناس که منجر به دریافت خدمات غیر تخصصی توسط مشتریان ش

هایی است که مجوز ارائه خدمات رواندرمانی، مشاوره، راهنمایی،  یک راه حل براي این معضل، کنترل جدي افراد یا سازمان. باقی بماند
روانشناختی مبتنی بر صالحیت یکی از  ارائه خدمات. صالحیت مداري چاره این مشکل است. گیرند آموزش و توانمندسازي را می

ایران کشور بزرگی است که با کمال تأسف خدمات و امکانات آموزشی . چالش دوم، عدالت در آموزش بود. محوري بود هاي عدالت چالش
فراگیران در سراسر  اکنون وجود فضاهاي مجازي امکان برخورداري عادالنه هم. در سراسر این مرز و بوم یکسان و عادالنه توزیع نشده است

شایسته است ما روانشناسان هم این فرصت را مغتنم شمرده و از این فرصت . هاي موجود فراهم آورده است کشور را از دانش و مهارت
جاي تأسف است که سایر . افزایی دانشی و مهارتی خود در سراسر کشور و همسو شدن با جریان علمی جهان بهره بگیریم براي هم
هاي آموزشی حوزه  هاي مهندسی و پزشکی از دانش روانشناسی و تخصص روانشناسان براي روزآمد کردن برنامه نظیر رشتهها  تخصص

بنابراین، ضروري است که  .گیرد گیرند ولی خود روانشناسی از این ابداعات آموزشی بقدر کفایت بهره نمی تخصصی خود بهره می
  اند، براي رشد و بالندگی خود این رشته هاي دیگر ابداع کرده براي ارتقاي رشتههایی که  روانشناسان از تمام فنون و روش

  .نیز استفاده کنند
  

  حرف آخر
... براي مثال صاحب یک وزارتخانه یا ردیف بودجه یا ( نیستند »قدرت«ظاهر داراي  اگرچه روانشناسی و روانشناسان ایران به

نیاز به روانشناسی را احساس کرده  جامعه ایران. همیشه نفوذ مهمتر از قدرت است .است »نفوذ«، ولی روانشناسی ایران صاحب )نیستند
این نیاز صرفاً در سطح درمان اختالالت روانی نیست که بسی . دهند هموطنانمان در رفتار و کالم خود این نیاز را نشان داده و می .است

. گزاران فرصت خدمت به جامعه را به روانشناسان بدهند ریزان و قانون میدوارم برنامها. شود فراتر است و تمام ابعاد زندگی افراد را شامل می
مان شود، مصروف  جاي این که صرف جنگیدن براي حفظ مرزهاي رشته و استقالل صنفی همه دعا کنیم که در سال جدید نیروي ما به

نگران حال روانشناسی ایران بودن، یک منفعت شخصی  براي ما آیا :و ما روانشناسان هم از خویش بپرسیم. خدمت به علم و جامعه گردد
  است یا غیرت صنفی، و یا دغدغه ملی؟

  سال خوبی را براي همه آرزومندم  
  1395فروردین  -الدن فتی

 
 
 بازگشت به صفحه اول
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  تشکر، خداحافظی و پوزش

  1395، فروردینپورشریفی دکتر حمید
شناسی بالینی ایران و نیز شناسی ایران، انجمن مشاوره ایران و انجمن روان، به پشتوانه حمایت انجمن روان1390پنجم اسفند سال 

      هاي سراسر کشور، این افتخار را یافتم که با راي مستقیم حمایت جمعی از روسا و کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه
شناسی و مشاوره جمهوري اسالمی عضو منتخب شوراي مرکزي سازمان نظام روان 11شناسان و مشاوران کشور، به عنوان یکی از روان

شناسان و مشاوران و به ویژه ترین عضو در این جایگاه حساس قرار گرفتم و الزم است از تمامی روانایران برگزیده شده و به مثابه جوان
  . کنم که به اینجانب اعتماد کرده و مرا از جمله برگزیدگان خود قرار داده اندتشکر  شناسی ایرانته انجمن رواناعضاي پیوس

شناسی و مشاوره کشور را در حالی شروع کردم که در عین حال سمت ي روانحضور در شوراي مرکزي و به عبارتی پارلمان حرفه 
بودن همزمان، به تعبیري هم در حوزه مقننه و هم در حوزه مجریه، تعارضِ نقش ایجاد . عهده داشتمقائم مقام معاونت امور استانها را بر 

از  1392کرد و اینچنین بود که براي ایفاي درست و مناسبِ نقشی که اعضاي حرفه به من محول کرده بود، در نیمه دوم سال می
یخ به مدت دو سال، سعی کردم که صرفا در شوراي مرکزي به وظیفه حرفه اي مسئولیت اجرایی در امور استانها استعفا کردم و از آن تار

  .خود عمل کنم
در جلسات شوراي مرکزي که عالوه بر یازده عضو منتخب اعضاي حرفه، نمایندگان وزراي علوم و بهداشت، اعضاي هیات بازرسان، 

خورد که تک تک شان آموزنده و ویدادهاي مختلفی رقم میر. کردندمعاونین سازمان و برخی از اعضاي قبلی شوراي مرکزي شرکت می
فرسایی کرد، اما زمانی بیان این موارد، توان قلمدر مورد رخدادهاي سازمان و شوراي مرکزي می. البته برخی از آنها چالش انگیز بود

شک در حال حاضر چنین ضرورتی د، که بیحداقل از ناحیه اینجانب انجام خواهد شد که در نقل آنها نفعی براي حرفه وجود داشته باش
  .شوداحساس نمی

ها، نقدها و راهکارهاي فارغ از ضرورت و سودمندي آن، اینجانب توفیق این را داشته ام که در مستندسازي و مکتوب کردن چالش
 20نظیر (ته هاي درون شورایی بخشی از این موارد در قالب الیحه ها و نوش. شناسی و مشاوره فعال باشمپیش روي سازمان نظام روان

توان به بوده است و برخی از آنها قابل انعکاس به اعضاي حرفه بودند که از آن جمله می) گشتالت ناتمام در دوره سوم شوراي مرکزي
انجمن ) 30ره شما( 1393، منتشر شده توسط خبرنامه زمستان »تا واقعیت از انتظار: شناسی و مشاوره در دوره سومسازمان نظام روان«

شماره ( 1394، منتشر شده توسط خبرنامه تابستان »هایی چند از حرفه روانشناسیبیمه ي رواندرمانی و چالش«شناسی ایران و روان
  .شناسی ایراناشاره کردانجمن روان) 32

ز انتظاراتم گریبانگیر خودم ، درست هنگامی که تصمیم گرفته بودم در حوزه مسایل اجرایی وارد نشوم، یکی ا1394شهریورماه سال 
کردم، با فرمایش و درخواست پیش سازي شوراهاي استانی را مطرح میبدین صورت که وقتی در شوراي مرکزي ضرورت فعال. شد

اینچنین . »چرا خودت مسئولیت امور استانها را عهده دار نمی شوي؟«کسوتان شوراي مرکزي و ریاست محترم سازمان مواجه شدم که 
از آنجا که در ساختار جدید، امور استانها . ه بعد از یک مقاومت ناموفق، الزم شد یکبار دیگر مسئولیت امور استانها را برعهده بگیرمبود ک

معاون پارلمانی، حقوقی و امور استانها سازمان نظام روانشناسی و «حکم  1394مهرماه  20با امور پارلمانی و حقوقی گره خورده بود، از 
بالفاصله درخواست انفکاك امور پارلمانی و حقوقی از امور استانها نمودم و در حد . را از ریاست محترم سازمان دریافتکردم» مشاوره

  . اندازي آنها را داشتمسازي امور استانها پرداختم؛ شوراهاي استانی که زمانی افتخار ایفاي نقش در راهبضاعت خود به فعال
در دانشگاه تهران،  1394آذرماه  21استان به تاریخ  30نشست شوراهاي استانی با حضور روسا و اعضاي بازدید از استانها، برگزاري 

پیگیري تصویب آیین نامه کمیسیون هاي تخصصی تلفیق استانی به منظور تمرکز زدایی و بهره گیري از توان تخصصی موجود در استانها 
هاي حداقلی بود که در چند ماه استان کشور، از جمله گام 23شوراهاي استانی در و در نهایت مدیریت برگزاري انتخابات دومین دوره 

، یکبار دیگر عهدم با خود 1394اخیري که عهده دار مسئولیت استانها بودم توفیق انجام آنها نصیب اینجانب شد، اما با پایان رسیدن سال 

 ویژه یادداشت-7
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هایی را به خودم یادآور شدم  و اینچنین بود که در واپسین ن مسئولیتبراي اجتناب از مسائل اجرایی و داشتن سالی نو به دور از چنی
فروردین که شش ماه حضورم در این  20استعفاي خود را از این مسئولیت تقدیم ریاست محترم سازمان نمودم تا در  94روزهاي سال 

  . ، این مسئولیت را واگذار نمایممعاونت به پایان می رسد در صورت بزرگواري ریاست محترم سازمان و قبول این استعفا
دیر یا زود، چهار سال حضور در شوراي مرکزي به پایان رسید و الجرم به زودي، انتخابات دوره چهارم شوراي مرکزي برگزار خواهد 

با خدمت به حرفه در بستر سازمان،  خداحافظیرو شرکت کنم و خود را براي من قصد ندارم به عنوان داوطلب در انتخابات پیش. شد
جویم شاید بیشتر به دلیل پرداختن بیش از پیش به اگر از مسئولیت اجرایی دوري می. حداقل مدت زمانی چندساله آماده می کنم

شاید هم سالمتی و خانواده باشد، در عین حال، عدم عالقمندي براي ادامه بودن در شوراي مرکزي را شاید همین دلیل توجیه کند و 
  . هایممتناسب با سطح انتظاراتم نبودکنم در دوره سوم شوراي مرکزي، میزان خروجی تالشیکی از دالیلش این است که فکر می

اگرچه شبهاي زیادي با دغدغه مسائل حرفه خوابیدم و صبح هاي زیادي با کوله باري از عزم و راهکار، راهی سازمان، جلسات شوراي 
طلبد و شناسی هزاران راه نپیموده دارد که عزم و همتی فراوان میسازمان شدم، اما نیک می دانم که حرفه روان مرکزي و دیگر جلسات
به اینجانب راي داده بودند بابت هر گامی که  90دانم از اعضاي محترم حرفه، به ویژه آنهایی که روز پنجم اسفند اینک وظیفه خود می

  .بطلبم پوزشرنداشته ام توانستم براي حرفه بردارم و بمی
خداي را شاکرم که به من توفیق داد چند سالی در خدمت حرفه روانشناسی باشم؛ حرفه اي که گره گشاي انسانها و مستحق بهترین 

فه ها را صرفا براي حرهاست و به عنوان یک عضو حرفه، از اعضاي توانمند و نام آور حرفه که از خود وارسته بوده و بودن در مسئولیت
کنم که براي دفاع از خواهند و ضمن داشتن توان و ذهنیت اجرایی، از سیاسی کاري و سیاسی زدگی بري هستند درخواست میمی

حقوق روانشناسان و مشاوران و نیز حمایت از حقوق مراجعان آنها، در صورت اعالم انتخابات توسط سازمان نظام، وارد عرصه انتخابات 
همه اعضاي محترم سازمان درخواست می کنم که ضمن داشتن تفکر انتقادي، با شور و اشتیاق در انتخاباتی که  شوراي مرکزي شوند و از

  . الجرم در پیش است شرکت نمایند
  

 منش و رفتار اخالق، به ماندن متعهد ضمن بتوانم که بخشد توان مرا کاري، آینده در کنممی درخواست دوست حضرت از همچنین
 توسعه جهت در نیاز، مورد مقاالت و هاکتاب نگارش با سالمت، شناسیروان یعنی امتخصصی حوزه بر بیشتر چه هر تمرکز با اي،حرفه
  .نمایم ایفا روانشناسی رشته ارتقاي در را خود سهم آن، واقعی مفهوم به آینده نسل تربیت و علمی رشته این
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحه اول بازگشت به 
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 ایران اجتماعی شناسی روان ملی کنگره سومین - 8- 1

   
اقدام , انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در راستاي مدیریت و ایفاي نقش مرجعیت علمی

از همه در این کنگره . به برگزاري کنگره روانشناسی اجتماعی بصورت دوساالنه مینماید
اساتید و دانشجویان عالقمند دعوت میشود تا آثار پژوهشی خود را به , پژوهشگران

مقاالت پذیرفته شده به دو صورت ارائه شفاهی و پوستر  .دبیرخانه کنگره ارسال نمایند
مقاالت در مجموعه . انتخاب میگردند اگرچه امتیاز هردو در گواهی مقاالت یکسان است

طبق دوره هاي قبلی سعی بر ان , در برنامه کنگره .خواهند رسید مقاالت کنگره به چاپ
 .است تا از نظرات صاحب نظران این رشته در قالب برگزاري پانلهاي تخصصی بهره بریم

همچنین امیدواریم کنگره ما میزبان میهمانان خارج از کشور از طریق ویدئو کنفرانس 
ژاپن و آمریکا , کره جنوبی, ي کاناداسخنرانی از کشورها 4چنانچه در سال قبل . باشد

بخصوص سخنرانی پروفسور زیمباردو که از طرف مدعوین مورد توجه بسیار قرار . داشتیم
  .گرفت

  
 :تاریخ برگزاري کنگره

 1395اردیبهشت 
 :آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت

 1395فروردین  20
 :آخرین مهلت ثبت نام در کنگره

  1395فروردین  31
 

  /http://iranspc.ir :همایشوب سایت 
  

  اجالس آسیایی - هاي فرهنگی  درمانی ، در بستر ارزش المللی روان نهمین کنگره بین -2-8
  

  :محورهاي کنگره
 تحلیلیرویکرد روان ·

 پویشیرویکرد روان ·

 رویکرد شناختی ـ رفتاري ·

 رویکرد سیستمی ·

 هنر درمانی ·

 مذهبی و معنويدرمانی روان ·

 درمانیفرهنگ و روان ·

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش هاي  - 8

http://iranspc.ir
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 درمانیاخالق در روان ·

 درمانی و جغرافیاي پساجنگروان ·

   www.iranpsycongress.com: سایت کنگره آدرس وب
  

  پنجمین سمینار بین المللی سالمت زنان - 8- 3
  

اجتماعی، فرهنگی،زیست محیطی و اقتصادي وضعیت سالمت زنان  بسیاري از عوامل بیولوژي،
از طرفی زنان نسبت به مردان به دالیل فیزیولوژیک همانند دوران . را تحت تاثیر قرار می دهد

لذا . بارداري، شیردهی و نیز یائسگی شانس بیشتري براي ابتال به بیماري ها و ناتوانیها دارند
مدیریت مسائل مرتبط با بهداشت باروري، سالمت سالمندي رویکردي مبتنی بر شواهد جهت 

بانوان، کنترل بیماري هاي قابل انتقال و نیز بیماري هاي غیر قابل انتقال در آنها احساس می 
جلسه در  4. امسال این سمینار با تمرکز ویژه بر روي سرطان در زنان تنظیم شده است. شود

  :موضوعات مختلف سرطان وجود دارد
  یرات اپیدمیولوژیک سرطان زنان در سطوح ملی و بین المللیتغی- 

  استراتژي هاي چند گانه در تمام سطوح پیشگیري از سرطان زنان- 
  مداخالت در سرطان زنان در سه سطح پیشگیري- 

  هاي زنانیا سالمت معنوي در پیشگیري از سرطان/ نقش حمایت اجتماعی و-  
 1395اردیبهشت ماه  30و  29سالمت بران شد که با برگزاري کنفرانسی بین المللی که در تاریخ بنابراین مرکز تحقیقات سیاستگذاري 

بدین . برگزار می گردد،اساتید و صاحبنظران را گرد هم آورده، به راهکارهایی عملی جهت ارزیابی و ارتقاي خدمات پیشگیرانه دست یابد
پنجمین کنفرانس "ت علمی در حال انجام خود را از طریق ارائه خالصه مقاله با وسیله از شما دعوت به عمل می آید تا بهترین تحقیقا

   .به اشتراك گذاشته تا شاهد پیشرفت عمده اي در زمینه بهداشت زنان در آینده باشیم "بین المللی سالمت زنان در ایران
  شیراز...  1395اردیبهشت  30و  29: زمان و مکان برگزاري

   http://whc2016.sums.ac.ir/fa:وب سایت
  

  چهاردهمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاري -4-8
 :محورهاي تخصصی

·  CBT نوروساینس و ژنتیک با آن ارتباط و 
·  CBT فرهنگ و ادبیات فلسفه، و 
·  CBT درمانی رابطه و 
·  CBT نگري یکپارچه و 
·  CBT قانونی مسایل و 
·  CBT آن بالینی کاربردهاي و 

http://www.iranpsycongress.com
http://whc2016.sums.ac.ir/fa
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  )غرضی سالن( میالد بیمارستان هاي همایش سالن -میالد بیمارستان تهران :کنگره برگزاري محل
  /http://ipacbt.ir: وب سایت همایش

 

  شناختیهاي روانقابل توجه برگزار کنندگان سمینارها و همایش - 8- 5
 ي الکترونیکی انجمنرساند خبرنامهشناختی میهاي روانوسیله به اطالع دبیران محترم علمی و اجرایی سمینارها و همایشن بدی

تنها کافیست فایل . دارداي اعالم میها را بدون دریافت هیچ هزینهایران آمادگی خود براي انعکاس اخبار مربوط به همایش روانشناسی
  .ارسال شود )khabar.ipa@gmail.com( خبرنامهجزئیات سمینار به ایمیل  word تصویر پوستر و نیز فایل

    
  

 بازگشت به صفحه اول
 
 
  

  
براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودگان زیرآموخت دانش شناسی ایران، ضمن تبریک بهانجمن روان ي اندرکاران خبرنامهدست

  .دندار اعالم می هاي مرتبط و رشته شناسیروان هاي مختلفگرایشآموختگان دکتراي  دانش ي نامه پایان ي دفاع و نیز چکیده
  
، محقق اردبیلیدانشگاه روانشناسی  تخصصی دکتري آموختگاندانش از اصغر پوراسمعلی دکتر نامهپایان چکیده -9- 1

  روانشناسی گروه روانشناسی علوم تربیتی وي دانشکده
      خبر 
تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طالق بر اساس "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان اصغر پوراسمعلی دکتر

 .رساند اتمام به 1394 زمستان در را " استرس و انطباق -پذیري مدل مفهومی آسیب
 شده هدایت) مشاور تاداس( نادر حاجلودکتر ، )اهنمااتید راس( محمد نریمانی و دکتر نیلوفر میکائیلی پروفسور توسط ایشان نامهپایان
   .است

   چکیده
 به بررسیاسترس و انطباق براي تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طالق  -پذیري در پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل آسیب

از طریق ) رنجورخویی، عملکرد خانواده اصلی و باورهاي ارتباطی زوجین روان(هاي بادوام  پذیري مستقیم آسیب اثرات مستقیم و غیر
 -طرح پژوهش حاضر توصیفی. زوجین بر دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طالق پرداخته شدزا و الگوهاي تعاملی  رویدادهاي استرس
گیري هدفمند از بین متقاضیان طالق  نفر از افرادي بود که با روش نمونه 200پژوهشی شامل  نمونه. دباش نگر می همبستگی گذشته

رنجورخویی از پرسشنامه شخصیتی  خرده مقیاس روان ،)CBM( هاي دلزدگی زناشویی پاینز شهرستان اردبیل انتخاب شدند و پرسشنامه
و فرم کوتاه  )RLCQ( پرسشنامه تغییرات اخیر زندگی ،)RBT( رتباطیپرسشنامه باورهاي ا ،)FOS(اصلی  خانواده نئو، مقیاس

. انجام شد )SEM(یابی معادالت ساختاري  ها از طریق مدل تحلیل داده. را تکمیل کردند(CPQ-SF) پرسشنامه الگوهاي ارتباطی 
مسیرهاي مستقیم  شان داد کهبرازش مدل پیشنهادي بعد از اصالح مورد تأیید قرار گرفت و نتایج مدل معادالت ساختاري ن

. دار بودند گیري و مثبت به دلزدگی زناشویی معنی کناره/زا، الگوهاي تعاملی توقع رنجورخویی، باورهاي ارتباطی، رویدادهاي استرس روان
بین  زا در ارتباط رویدادهاي استرسمنظور بررسی اثرات غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد و نتایج نشان داد  به

صورت کلی، سبک  صورت جزئی و در ارتباط بین خانواده اصلی با دلزدگی زناشویی به رنجورخویی و دلزدگی زناشویی به روان
صورت جزئی و سبک مثبت در  رنجورخویی به دلزدگی زناشویی و باورهاي ارتباطی به دلزدگی زناشویی به گیري در ارتباط روان کناره/توقع

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -9

http://ipacbt.ir
mailto:khabar.ipa@gmail.com
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گري  صورت جزئی میانجی صورت کلی و باورهاي ارتباطی به دلزدگی زناشویی به ه اصلی به دلزدگی زناشویی بهارتباط عملکرد خانواد
هاي  زا و سبک هاي بادوام زوجین به تنهایی یا به همراه رویدادهاي استرس پذیري دهد که آسیب هاي پژوهش نشان می یافته. کنند می

تواند در فرایند مشاوره پیش  این پژوهش مینتایج . زوجین در طول زندگی نقش داشته باشدتواند در دلزدگی زناشویی  تعاملی زوجین می
   .از ازدواج و درمان زناشویی به متخصصان مربوطه یاري رساند

  دلزدگی زناشوییالگوي تعاملی زوجین، زا،  رنجورخویی، خانواده اصلی، باورهاي ارتباطی، رویدادهاي استرس  روان :کلید واژه 
  
رفتار حرکتی : گرایش علوم ورزشی تخصصی دکتري آموختگاندانش از ابراهیم متشرعی دکترنامه پایان چکیده -2-9

   شهید بهشتیدانشگاه  ،با تمرکز بر روان شناسی ورزشی
      خبر 
بر بهبود استحکام  یروان شناخت يها مهارت نیتمر ریتاث"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان ابراهیم متشرعی دکتر
 .رساند اتمام به 1394زمستان  در را" نتونیو انتقال تحت فشار نوآموزان بدم يادداریعملکرد،  ،یذهن

  .است شده هدایت) اهنمااتید راس(دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوي و دکتر بهروز عبدلی  توسط ایشان نامهپایان
  

   :چکیده
هاي ذهنی را نشان  بر بهبود عملکرد ورزشی و مهارت) تی اس پی(شناختی  هاي روان اگرچه مطالعات متعددي اثربخشی تمرین مهارت

را با  این مطالعات یرونیو ب یاعتبار درون ی،حرکتهاي  مهارت یادگیريو عدم سنجش  ینقاط ضعف متعدد روش شناختاند، اما  داده
همچنین علیرغم توافق عمومی متخصصین روان شناسی ورزشی  بر نقش و اهمیت استحکام ذهنی به . مواجه کرده است جدي چالش

عوامل و مداخالت  یقاز طر یذهن امبهبود استحکیا  یريرشد پذهاي ذهنی تاثیرگذار در عملکرد ورزشی،  عنوان یکی از مهم ترین مهارت
بر این اساس، هدف از  .آن، همچنان محل منازعه است یريناپذییرتغ یجهو در نت یبودن استحکام ذهن یصفت یژگیدر برابر و یطیمح

تی بر رشد و بهبود استحکام ذهنی، عملکرد، یادداري و انتقال تحت تحت فشار  اس مطالعه حاضر بررسی اثربخشی برنامه اختصاصی پی
نوآموز پسر بدمینتون از طریق  40، اخله نماپس آزمون و گروه کنترل مد-با استفاده از طرح پیش آزمون. نوآموزان بدمینتون بود

هاي اختصاصی بدمینتون،  گروه آزمایش عالوه بر آموزش مهارت. نما قرار گرفتند جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل مداخله
گفتاري، تصویرسازي، هدف گزینی، خود: تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی شامل اس پی یبستۀ اختصاص اي یقهدق 20جلسۀ  24

در  یدر مورد اطالعات عموم ییها جلسات آموزش تعداد ینهم یزنما ن و گروه کنترل مداخلهتمرکز و تنظیم انگیختگی /کنترل توجه
هاي اختصاصی بدمینتون شرکت کنندگان پس از پایان مداخله از طریق پرسشنامه  استحکام ذهنی و مهارت. دکردن یافتدر ینتونبدم

هاي اکتساب، یادداري، انتقال تحت فشار و تحلیل یادداشت برداري عملکرد و در نهایت آزمون  ذهنی ورزشی و همچنین آزموناستحکام 
، تحلیل )میکس آنوا(هاي آماري تحلیل واریانس ساده، تحلیل واریانس مرکب  پیگیري سه ماه پس از پایان مداخله، و با استفاده از روش

 )p<0/05(نتایج نشان دهنده برتري معنادار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  .، مورد ارزیابی قرار گرفتکوواریانس و رگرسیون ساده
هاي اکتساب، یادداري و انتقال تحت فشار  هاي اختصاصی بدمینتون در آزمون مداخله نما در متغیر استحکام ذهنی و همچنین مهارت

 19و  39نتایج رگرسیون نیز نشان داد که استحکام ذهنی قابلیت تبیین . پایدار بود بود، و تاثیر مشاهده شده در آزمون پیگیري نیز
درصد تغییرات عملکرد تحت فشار را در گروه آزمایش در پایان مداخله و در آزمون پیگیري  برخوردار بود در حالی که این شرایط براي 

برحمایت از اکتسابی بودن و قابلیت بهبود استحکام ذهنی از طریق  نتایج این مطالعه عالوه. گروه کنترل مداخله نما معنادار نبود
هاي جدید حرکتی در سطح  شناختی، دامنه اثربخشی این نوع مداخالت را به یادگیري مهارت یافته راهبردهاي روان مداخالت سازمان

اي یا بازسازي شناختی این .دي.سی.بی.و مدل آ) تی.بی.اي.آر(عقالنی هیجانی رفتاري   ها از طریق نطریه این یافته. نوآموزان تعمیم داد
  .کنندگان، تبیین شد نظریه و همچنین تغییرات خودآگاهی و خود تنظیمی شرکت
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  یشناخت يبازساز ،يرفتار یجانیه یعقالن نتون،یسطح مهارت، بدم ،یاستحکام، سرسخت ،یت. اس .یپ :کلیدواژه ها
  
انزلچی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد ي دکتر شهال چکیده ي پایان نامه - 9- 3

  اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
  

  خبر
مقایسه روش هاي تربیتی خانواده هاي منسجم و گسسته از "پایان نامه دکتري تخصصی خود تحت عنواندکتر شهال انزلچی 

  .به اتمام رسانده اند 1394دین ماه را در فرور"لحاظ تاثیر بر ویژگی هاي رفتاري فرزندان
اساتید ( ، جناب آقاي دکتر هادي بهرامی و دکتر مهرداد نوابخش)استاد راهنما( پایان نامه ایشان توسط جناب آقاي دکتر علی اکبر سیف

  .هدایت شده است) مشاور
 چکیده

بدین منظور . بر ویژگی هاي رفتاري فرزندان بود هدف پژوهش حاضر مقایسه روشهاي تربیتی خانواده هاي منسجم و گسسته و تاثیر آن
ساله ي مقیم در ندامتگاه شهر اراك   25تا  19در یک پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادي از جامعه ي آماري مشتمل بر تمامی پسران 

نشگاه و یا فارغ التحصیل که نفر از پسران مشغول به تحصیل در دا 45نفر به همراه والدینشان به روش در دسترس انتخاب و  45تعداد 
ابزار اندازه گیري در پژوهش حاضر پرسشنامه هاي جمعیت . سابقه ي تخلف انضباطی نداشتند به همراه والدینشان با آنها همتا شدند

مطالعه و نوع در این پژوهش، متناسب با متغیرهاي مورد .شناختی، اقتدار والدین، انسجام خانواده و مصاحبه ساختارمند ویژه والدین بود
ندامتگاه و (داده هاي گردآوري شده،در قسمت آمار توصیفی،شاخص هاي گرایش مرکزي،پراکندگی و توزیع نمره ها به تفکیک گروه ها 

آزمون  در مرحله آمار استنباطی ،با توجه به ماهیت مقیاس اندازه گیري که از نوع فاصله اي است،. محاسبه و تدوین شد) گروه همگن
براي گروههاي مستقل و آزمون  tاسمیرنف براي بررسی نرمالیتی متغیرها، آزمون ـ  بررسی یکسانی واریانس،آزمون کلموگروف لون براي

نتایج نشان داد که در خانواده هاي منسجم به طور . یو مان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت
فوذپذیري، سهل گیري، اتحاد و همسویی، پذیرش، کارکرد عاطفی، انعطاف پذیري، و نقش پدرانه و معناداري اقتدار، قانون مداري، ن

اجتماعی ـ ضمن اینکه رفتارهاي اخالقی. مادرانه هم در پدران و هم در مادران، بیشتر و استبداد پدران کمتر از خانواده هاي گسسته بود
  ).>05/0P(ر از فرزندان خانواده هاي گسسته بود فرزندان خانواده هاي منسجم به طور معناداري بیشت

  
  .روش هاي تربیتی، خانواده هاي منسجم،خانواده هاي گسسته، ویژگی هاي رفتاري :کلید واژه ها

    
 بازگشت به صفحه اول
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هیکصد - 10- 1 بیش فعالی کودکان - سوال و پاسخ پیرامون اختالل نقص توج  
  

  دکتر راس دي ناس و دکتر فرن لونتال: مؤلفان
   دکتر میرمحمود میرنسب و نسیم الیق: مترجمان

  
  
  
  
  

  :درباره کتاب
ه"کتاب  توسط آقاي دکتر  "بیش فعالی کودکان -یکصد سوال و پاسخ پیرامون اختالل نقص توج

میرنسب دانشیار دانشگاه تبریز و خانم نسیم الیق دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز میرمحمود 
  .ترجمه شده و انتشارت سایه سخن آنرا به چاپ رسانده است

از سوي والدین ADHD مترجمان در طی کار بالینی خود همواره شاهد سواالت مختلفی در زمینه 
  :د زیر را مطرح کرده اندبوده اند؛ آنان غالبا سواالتی نظیر موار

  آیا ریتالین به عنوان داروي محرّك، سالمتی فرزندم را به خطر نمی اندازد؟ ·
  فرزند من تا دوره نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یابد؟ ADHDآیا  ·
  چرا فرزندم به این اختالل مبتال شده است؟ ·
  نم؟چگونه می توانم با چالش هاي مربوط به انجام تکالیف درسی مقابله ک ·
  فرزندم از دستورات اطاعت نمی کند، راهکار موثر شما چیست؟ ·
  چگونه می توانم به ایجاد و بهبود روابط دوستی کودك خود کمک کنم؟ ·

مترجمان کتاب اظهار می دارند که آنان معموالً بر اساس تجربه کار بالینی و اطالعات حاصل از برخی منابع علمی به این سواالت پاسخ 
وجود یک منبع علمی معتبر و مستند که پاسخگوي تمامی این سواالت در یک مجموعه کامل باشد دغدغه اصلی آنان بوده داده اند ولی 

 .کتاب حاضر در راستاي تحقق این هدف ترجمه شده است. است
سخ هاي آنها در می پردازد؛ سواالت مربوط به توصیف اختالل، شیوع، علل مغزي و پا ADHDفصل اول کتاب حاضر، به مبانی موضوع 

م، عوامل خطر، نشانه ها و مسایل مربوط به تشخیص مطرح شده اند. این فصل گنجانده شده اند م، به بحث مفصلی . در فصل دو فصل سو
در فصل چهارم، عوامل مرتبط با موفقیت تحصیلی دانش . در زمینه داروهاي مورد استفاده و عوارض آنها و نحوه مصرفشان می پردازد

  .را در برمی گیردADHD اجتماعی در-فصل پنجم نیز موضوعات روانی. مورد بحث قرار گرفته است ADHD آموزان
والدین، معلمان، متخصصان رشته هاي روان شناسی، مشاوره، روانپزشکی و حوزه هاي مربوطه می توانند از مطالب این کتاب استفاده 

  .  کنند
  
  
  
  
  
  
  

 هاي جدید تابکمعرفی  -10
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 DSM-5شناسی روانی بر مبناي آسیب - 2-10
  

  دکتر محمد روشن چسلی و همکاران: تألیف
  سیناابن: انتشارات

  
  :معرفی کتاب

فصل تنظیم  22در  کهمی باشد  DSM-5لیفی بعد از انتشار أاین کتاب از معدود کتاب هاي ت
مباحث حوزه اسیب شناسی  هايمولفین تالش نمودند حتی االمکان اخرین یافته شده است و

صرفا جنبه توصیفی نداشته بلکه تحلیل هاي نظري مرتبط با  د واستفاده قرار دهنروانی را مورد 
و این ویژگی است که یک کتاب اسیب شناسی روانی را از  هر اختالل مورد توجه قرار گرفته است

  .نظام هاي طبقه بندي صرف متمایز می سازد 
لذا به تاریخچه  ظیم شده،این کتاب درسی است و براي مقاطع مختلف تحصیلی تن بدلیل اینکه

به این ؛ سال تدریس این درس در مقاطع مختلف 15طی بیش از ، مولف.مطالعه هر اختالل در ابتداي هر بحث ،پرداخته شده است 
روان شناسی ،عالمت شناسی را باید خوب یاد بگیرند و این موضوع در این کتاب در فصل جداگانه اي اورده  نتیجه رسیده که دانشجویان
  .مورد استفاده قرار گرفته است براي هر اختالل براي سهولت تشخیص DSM-5شده است ؛همچنین جداول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي رفتاري براي درمان افسردگیفعال - 10- 3 
  

 دیمیجیان، سونا؛ مارتل، کریستوفر؛ ادیس، مایکل؛ و هرمان ـ دان،روت :پدیدآورندگان
 نمازيامیرهوشنگ مهریار و شعله  :مترجمان

  1394 چاپ اول، نیوند،: تهران :مشخصات نشر

 

  :معرفی کتاب
سازي رفتاري   ي درمان فعال  هاي عملی خاص استفاده از شیوه  هاي مفهومی و روش  این کتاب پایه

)BA( هاي درمانی   ها و فعالیت  اساس نوشته  این روش که بر. دهد  می  افسرده را ارائه  در مورد افراد
رفتار را   مستقیم و مداوم به تغییر  شده، تأثیر و قدرت توجه  لوینسونوبک ایجاداثرگذار فرستر، 

شدن   کردن خود و درگیر  طریق فعال  جویان است تا از  کمک به درمان BAهدف . دهد  می  نمایش
  . داده و از بروز آن در آینده جلوگیري کنند  با زندگی، افسردگی را کاهش
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  براي افسردگیروان درمانی بین شخصی  - 4-10
  

 مزین ومارکوویتس،جیبرگ،کاتریبال :دآورندگانیپد
 يار و شعله نمازیرهوشنگ مهریام: مترجمان

  1394 وند،ین: تهران:مشخصات نشر
 

  :معرفی کتاب
روش درمانی با محدودیت زمانی، مبتنی بر ) IPT( شخصی درمانی بین روان

ي سرپایی  منظور معالجهتشخیص عملی و داراي پشتوانه تجربی است که ابتدا به 
شخصی بر   درمانی بین روان. بیماران مبتال به افسردگی اساسی ایجاد شد

از . شخصی و عالئم بیماري متمرکز است رویدادهاي جاري یا اخیر، مشکالت بین 
طریق به کاربرد نالگوي طبی و پیوند بین عالئم خلق افسرده و رویدادهاي اخیرِ 

از طریق تخفیف  IPT. تا احساس کند درمانگر درد او رامی فهمد کند می به بیمارکمک  IPTزندگی، درمانگر
شخصی جاري که با شروع عالئم بیماري همراه   دادن عالئم افسردگی و کمک به بیمار در مقابله با مسائل بین

  .کند بوده به از بین بردن افسردگی کمک می

  وسواس و درمان شناختی ـ رفتاري آن - 10- 5
  

 جاناتان اس آبراموویتز :ورپدیدآ
  و شعله نمازي امیرهوشنگ مهریار :مترجمان

  1394نیوند، : تهران :مشخصات نشر
  

  :معرفی کتاب
 از بیماري این. است روانی اختالالت انواع ترین شگفت و ترین شایع از یکی» وسواس« بیماري
 از یکی توسط که حاضر کتاب  .دارد قرار روانی اختالالت چهارم ردة در شیوع میزان حیث

 درمان اصول است، شده نوشته رفتاري شناختی درمان شدة شناخته کاربران و محققان
  . گذارد می خواننده اختیار در را مشابه هاي پدیده و وسواس رفتاريی شناختی
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  درمانی اختالل دوقطبینروا - 10- 6
  

  تسیلکوویم. ج دیداو :دآورندگانیپد
  ينماز شعله و اریمهر رهوشنگیام: مترجمان
  وندین تهران، :نشر مشخصات

  1394: اول چاپ
  

  :معرفی کتاب
 طوالنی، سیر تشخیص، دوقطبی، اختالل ي  درباره اساسی اطالعات کلی بررسی به حاضر کتاب

ی روانـ درمان روش یک تـوصیف بـه مطالب اعظم بـخش .پردازد می آن درمانی دارو و
 براي درمان روش این.  دارد اختصاص) FFT( خانواده بر متمرکز درمان به مشهور اجتماعـی
  .اندکرده تجربه را افسردگی یا) مانیا( شیدایی يدوره یک اخیراً که است شده طراحی بیمارانی

  
  

  بازگشت به صفحه اول  
  

 
   

 
 
  تبریک - 11- 1

v عضو هیئت علمی گروه روانشناسی  دکتر رحیم یوسفیآقاي  جنابکمال مسرت و خوشحالی اطالع حاصل شده است  با
. اند، از مرتبه استادیاري به مرتبه دانشیاري ارتقاء یافتهایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و عضو پیوسته انجمن روانشناسی

رکاران خبرنامه، این موفقیت چشمگیر را به ایشان تبریک گفته، برایشان آرزوي اندهیات مدیره انجمن روانشناسی ایران و دست
 .بهروزي، سالمتی و شادکامی و توفیق روزافزون دارد

v  عضو محترم پیوسته انجمن، طی حکمی از طرف وزیر محترم آقاي دکتر ناصر صبحی قراملکی جناباطالع حاصل شد که ،
دست اندرکاران خبرنامه، این . منصوب شدند» برنامه ریزي ازدواج و تعالی خانوادهمدیر کل دفتر «ورزش و جوانان به سمت 

انتصاب را به جناب آقاي دکتر صبحی که در عین حال در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران سمت 
   .زون را از درگاه خداوند متعال خواهانندرا بر عهده دارند تبریک گفته و برایشان موفقیت روزاف» قائم مقام معاونت آموزشی«

  بازگشت به صفحه اول  
 
 
 
 

 تبریک ها و تسلیت ها -11
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و ما فعالیت ي توانند گامی مؤثر در ادامه اعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می
لذا از . ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت 1395که براي سهولت در امر عضویت از ابتداي سال  اهدافمان یاري دهند

   .دریافت مدارك عضویت به صورت پستی و مراجعه حضوري معذوریم
  از طریق سایت د عضویت جدید و تمدیمدارك مورد نیاز براي عضویت  ·

  . jpg فرمت عکس ،کیلو بایت 100ندازه عکس کمتر از ، ا3*4عکس پرسنلی  -1

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه  -2

اندازه ( )دانشجو هستیددر صورتی که (یا تصویر کارت دانشجویی) کیلو بایت 100اندازه کمتر از (تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -3
  .)کیلو بایت 100کمتر از 

 )کیلو بایت 100اندازه کمتر از ( ،)در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید( تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن -4

 هاي خارج از کشورتصویر مدرك ارزشیابی شده از وزارت علوم براي دانش آموختگان دانشگاه -5

 
 : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ ·

 ریال 350.000 )دکتراي روانشناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته  -1

 ریال 200.000 )کارشناسی ارشد روانشناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته  -2

  ریال 140.000 )کارشناسی روانشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد( عضویت وابسته  -3
  ریال 70.000 )هدانشجوي کارشناسی روانشناسی و یا مشاور( عضویت دانشجویی  -4
  با نظر هیئت مدیره انجمن: عضو مؤسساتی -5

  
  .استفاده نمائید) آخرین نسخه(براي اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم ·

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتداي سال  يهریمد أتیه ي مطابق مصوبه: شایان ذکر است
که حق عضویت خود را  باشد یاعضایی م ي براي همه» روانشناسی معاصر« ي هاي آموزشی، حق عضویت شامل اشتراك مجله در کارگاه

صورت بهشناسی  روانالمللی ي بین مجله، »روانشناسی معاصر« ي چنین اعضاي پیوسته مجلههم. اند پرداخت و یا تمدید عضویت نموده
به مجالت  گرفت، اختیار آنها قرار خواهد پس اعضاي انجمن با رمز عبوري که در ینااز  .ریافت خواهند نمودد الکترونیکی

  .صورت الکترونیکی، دسترسی خواهند داشتانجمن روانشناسی ایران به »شناسی المللی روان بین« و »روانشناسی معاصر«

   یادآوري
 . اقدام کنند به تمدید عضویت خود به موقع تاعضاء نسبالزم است ساله است و یکایران  شناسی  رواندر انجمن عضویت  -1

نسبت به اصالح اطالعات سریعاً خواهشمند است  اعم از پالك، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ي در اگر تغییراعضاي محترم  -2
  .اقدام فرمایند) با ورود به صفحه کاربري خود(شخصی خود از طریق سایت انجمن 

  ي مقیم خارج از کشوراعضا -3
توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی  روانبراي عضویت در انجمن نیز دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور 

   . فرمایند

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران -12
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  .مورد نیاز است پستی ایرانآدرس  ،براي ارسال کارت عضویت انجمنشایان ذکر است  

  انجمن مشارکت کنیمدر تدوین و توزیع خبرنامه 
خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی  روانهاي الکترونیکی و بازخوردهاي حضوري گویاي این است که خبرنامه انجمن پیام

شناسان شناختی میان رواناي مؤثر در تبادل اخبار رویدادهاي روان شناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهاي روان اطالع
توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه، از  و دانشجوي عزیز می قدر گرانشما همکار گرامی، استاد . است کشورمان تبدیل شده

را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  ها آنشناسانی که ایمیل طریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان
. کننده در خبرنامه درج خواهد شداست، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  .شناسان کشورمان سهیم شویدها میان روان اهاخبار و دیدگ

  .همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بازگشت به صفحه اول   
 

  ایران روانشناسیهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن 
اگرچه . نماییداي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میي مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژي باالیی  ها آني حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل ارسال خبرنامه

کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن باشید همین  روانشناسیي علمی رشته را در توسعه گامتاناین  ریتأث، و هرچند شما از شما صرف نکند

  ایران یعنی روانشناسیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه تالش

 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی ؛ وکمی و کیفی نیروهاي تخصصی يتوسعه ؛شناسیپیشبرد و ارتقاء علم روان ،گسترش

 .خواهد بود روانشناسیي حوزه


